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Test #1 “Design of Mass Media “ 

 

A_________ designer works on a variety of ________  and  

__________such as websites, advertising, books, magazines, posters, computer 

games, product packaging, exhibitions and displays, corporate ___________and 

corporate identity, i.e. giving organizations a__________ 'brand'. Creative director 

or account manager and will develop creative ideas and concepts. The appropriate 

media and style has to be chosen to meet the ________  __________. 

The work demands creative flair, up-to-date knowledge of _______  

_________and a professional approach to time,______ and deadlines. 
 

II.   Give English equivalents to the following terms. 

Бігборди , логотипи, фірмовий стиль, фірмові знаки, торгові марки, 

брендбуки. 

 

 

 

 

 
 

Variant 1 
 

I. Complete the extract using the words from the box. 
 

,costs  client's objectives        visual  communications 
  industry  activities          product,  software graphic 



ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ГРАМАТИКИ 
Test #1  

“Conditionals”  
I. Supply the correct form of the missing verbs. 
1. I (to lend) ______ him money tomorrow if he really (to need) ______ it.  
2. If he (to be) ______ a millionaire, he ______ (to buy) this house. 
3. If you (to have) _________ longer legs, you (to run) _______faster. 
4. If I (to manage) _______ to repair my car earlier, I (to drive) ______ to London.  
II. Complete the following sentences containing either real or unreal conditional 
clauses. 
1. If we don’t understand our teacher, ___________________________________ 
2. If I won a lot of money, _______________________________________ 
3. If we had known you were coming, ________________________________ 
4. If he had told the truth, _________________________________________ 
 
III. Translate the following sentences into English. 
 
1. Шкода, що ви не розмовляєте англійською.  
2. Енн зателефонує нам, якщо вирішить поїхати з нами до Лондону. 
3. Шкода, що ви не відвідали виставку вчора.  
4. Якби він замкнув двері, злодій би не потрапив до квартири. 
5. Якби ти мене послухав раніше, у тебе б зараз не було цих проблем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


